
ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΥΣΗ

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 (Δασκάλων)
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Η Ελένη Κιούση είναι δασκάλα (ΠΕ70) με οργανική θέση στο 1ο Δημοτικό

Σχολείο Θήβας. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η επαγγελματική της εμπειρία προέρχεται

από την ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Εργάστηκε ως Προϊσταμένη και

Διευθύντρια σε Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης του Ν.

Βοιωτίας.

Έχει πιστοποιημένη γνώση στις ΤΠΕ Α’ και Β’ επιπέδου στη χρήση και αξιοποίηση της

Εκπαιδευτικής Διδακτικής Διαδικασίας και κατέχει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Αγγλική

Γλώσσα, επιπέδου Β2 και στη Γαλλική Γλώσσα, επιπέδου Γ1 (Sorbonne C1) του Πανεπιστημίου της

Σορβόννης, από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών, στον Τομέα «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» με θέμα διπλωματικής

εργασίας: « Στάσεις των μαθητών σχετικά με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην

επαφή τους με την παιδική λογοτεχνία».

Έχει φοιτήσει στο ετήσιο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό

(Π.Ε.ΣΥ.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στο Πρόγραμμα «Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι μέλος συγγραφής καινοτόμων εκπαιδευτικών σεναρίων, στη διαδικτυακή πλατφόρφα του

Πρωτέα, σύμφωνα με την Πράξη: "Δημιουργία Πρωτότυπης Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικών

Σεναρίων, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση", θέτοντας στην πράξη καινοτόμες διδακτικές

παρεμβάσεις ψηφιακού γραμματισμού και αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ), από το

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η εκπαιδευτική της δραστηριότητα διευρύνεται με τη συμμετοχή της στο Μητρώο Ειδικών

Επιστημόνων του Ι.Ε.Π., στην Πράξη: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,

Καταγραφή και Συγκέντρωση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της

Κατηγορίας Πράξης», Υποέργο 12: «Παιδαγωγικός Μετασχολιασμός Ψηφιακού Υλικού



Πολιτισμικού Περιεχομένου», για τον εμπλουτισμό της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής πλατφόρμας:

«Φωτόδεντρο/Πολιτισμός».

Είναι συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων και άρθρων με τίτλους:

α) «Μάθηση βασισμένη στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι»,

β) «Innovation in Teaching: Means Catalysts in Education Process»,

γ) «Στερεότυπα φύλου και επιλογή σπουδών ανάλογα με το φύλο στη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση»,

δ) «Στερεότυπα φύλου και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην επιλογή

σταδιοδρομίας»,

ε)«Διδασκαλία μέσω των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικά

σενάρια».

Έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικά λογισμικά και ιστοσελίδες παιδαγωγικού περιεχομένου με

τίτλους:

α) «Οι Τακτικοί αριθμοί, τα διπλά αθροίσματα»,

β) «Το ταξίδι της τροφής- Πεπτικό Σύστημα»,

γ) «Η Προπαίδεια του «5» και του «10», μια ρεαλιστική προσέγγιση, βασισμένη στο μοντέλο του

Allan Hoffer».

δ)«Η Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό σχολείο»:http://ictschoolteleconference.weebly.com/

ε)«Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια»: http://paihnidia.weebly.com/

στ)«Πανελλήνια Ημέρα Άθλησης»: http://imerathlisis.weebly.com/

Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές ημερίδες και σε επιστημονικά

συνέδρια. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, ενώ

έχει υλοποιήσει επί σειρά ετών αρκετά προγράμματα καινοτόμων δραστηριοτήτων,

Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, με πιο πρόσφατο το

βραβευμένο πρόγραμμα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σ. Λάτση «Μαθαίνουμε Παρέα».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
E-mail: pekesstel@sch.gr (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Τηλέφωνο: 2231081842 & FAX: 2231067799
Web: http://stellad.pde.sch.gr/pekes (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
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